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Tolmin, 2.10.09 

 

ŠOL.L.2009-10 

 

ZAPISNIK 1. seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin,  ki je bila v torek, 

29.9.2009, ob 18. uri 

 

 

 

Prisotni: Vladimir Mavri, ravnatelj, Alenka Kragelj, pomočnica ravnatelja, Renata Perinčič, 

pedagoginja, in člani sveta staršev (glej prilogo) 

 

Dnevni red: 

 

1. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin 

2. Predstavitev Realizacije LDN za šolsko leto 2008-2009 

3. Obravnava LDN za šolsko leto 2009-2010 

4. Obravnava Pravil šolskega reda 

5. Ukrepi proti pandemiji gripe 

6. Mnenja in predlogi 

 

Na seji je bilo prisotnih 20 članov sveta staršev (od 30), kar je zadostovalo za sklepčnost seje. 

Sejo je vodila predsednica Sveta staršev, gospa Nataša Gabršček.   

 

Na začetku je predlagala dopolnitev dnevnega reda in sicer z novo 1. in 2. točko: 

 

1. Predstavitev Poslovnika OŠ Franceta Bevka Tolmin 

2. Izvolitev  novih predstavnikov za  nov Svet šole OŠ Franceta Bevka Tolmin 

3. Potrditev zapisnika 4. seje Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin 

4. Predstavitev Realizacije LDN za šolsko leto 2008-2009 

5. Obravnava LDN za šolsko leto 2009-2010 

6. Obravnava Pravil šolskega reda 

7. Ukrepi proti pandemiji gripe 

8. Mnenja in predlogi 

 

Prisotni so nov dnevni red soglasno sprejeli. 

 

K1: 

Predsednica Sveta staršev, gospa Nataša Gabršček, je člane seznanila s Poslovnikom 

delovanja Sveta staršev OŠ Franceta Bevka Tolmin in povedala, da bo obravnavan na 

naslednji seji. Starši pa naj pripravijo morebitne pripombe oz. predloge nanj.  

Poslovnik je objavljen na domači spletni strani šole. 
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K2: 

Naknadno je bilo ugotovljeno, da je s 6.10.2009 Svetu zavoda OŠ potekel mandat , zato je 

Svet staršev izvolil tri nove predstavnike staršev za Svet šole za naslednji mandat.  

Novi predstavniki za Svet šole iz vrst staršev so gospa Nataša Gabršček, gospa Suzana Konec 

in gospod Janez Urbas. 

 

K3: 

Na zapisnik prejšnje seje ni bilo pripomb in je bil soglasno potrjen. 

 

K4: 

Ravnatelj, gospod Vladimir Mavri, je predstavil Realizacijo LDN za šolsko leto 2008-2009.   

Vprašanj ni bilo. 

 

K5: 

Ravnatelj, gospod Vladimir Mavri, je predstavil LDN za šolsko leto 2009-2010.  

Eden od staršev je pripomnil, da pričakuje projekte na temo zdrave prehrane in zdravega 

ţivljenja.  

Alenka Kragelj je odgovorila, da so na to temo organizirani dnevi dejavnosti v vseh razredih, 

sodelujemo še z zunanjimi izvajalci in zdravstvenim domom, informacije podajamo 

kontinuirano in se nadgrajujejo, v tem šolskem letu pa kandidiramo za mednarodni projekt 

Jabolko. V mesecu oktobru bomo izvedeli, če smo bili izbrani. 

Nataša Gabršček je izrazila ţeljo, da bi tudi v tem šolskem letu organizirali kvalitetno 

predavanje za starše. Odgovoril ji je ravnatelj in sicer, da se skušamo dogovoriti z Bogdanom 

Ţorţem, ki je baje bolan, lahko pa se poskusimo dogovoriti tudi z Viljemom  Ščuko. 

 

K6: 

Ravnatelj, gospod Vladimir Mavri, je predstavil Pravila šolskega reda. Sestavljena so na 

osnovi Vzgojnega načrta, Svet staršev poda mnenje, sprejme pa jih Svet šole. 

 

Komentarji staršev: 

Ali morajo priti starši  po bolnega otroka  v šolo  tudi takrat, ko gre za starejšega otroka? 

Odgovor:  Da, ker ne vemo, kako resno je otrok bolan. 

Dogovorili smo se, da v pravila dodamo: »oziroma ravnamo po  telefonskih navodilih 

staršev« 

 

Ali je moţno, da starši odjavljajo obroke tudi preko elektronske pošte? 

Odgovor: Da, do 9. ure, na naslov os.tolmin@guest.arnes.si, za zadevo: odjava hrane. 

 

Starši so prosili, da se na spletni strani šole objavita tako Vzgojni načrt kot tudi Pravila 

šolskega reda. 

 

K7: 

Alenka Kragelj je starše obvestila, katere preventivne ukrepe izvaja šola za preprečevanje 

gripe, na kaj morajo biti oni pozorni in kako ukrepati, če otrok zboli. 

Več informacij je na naših domačih straneh, povzete so po obvestilu Inštituta za varovanje 

zdravja RS.  

mailto:os.tolmin@guest.arnes.si
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Prvotna informacija iz Inštituta za varovanje zdravja RS  v zvezi z umivanjem zob v učilnicah 

je bila, da je bolje, da se akcijo v tem času prekine, kasneje pa so to informacijo demantirali. 

V nekaterih razredih starši menijo, da ta dejavnost ne sodi v učilnice. 

Sprejeli smo sklep, da  se v vsakem oddelku posamično odločijo, če bodo z akcijo čiščenja 

zob nadaljevali. Kontrola čistoče, ki jo izvajamo v sodelovanju z Zdravstvenim domom 

Tolmin, pa se bo nadaljevala. 

Starši so poudarili nujnost medsebojne pomoči med učenci v primeru epidemije. 

 

 

K8: 

V zapisniku 4. seje Sveta staršev (šol.l. 2008/09) točka 4 so bile zapisane pripombe staršev. 

Najprej smo pregledali ali so bile te primerno rešene. 

 

Objava rezultatov otrok iz raznih tekmovanj – Rezultati se objavljajo, vendar samo tisti 

najboljši (prva tri mesta). 

 

Ravnatelj je poudaril, da smo upoštevali pobudo šolske zobozdravnice, gospe Alenke Kojić 

Uršič, in iz šolskega bifeja umaknili prodajo sladic, kar smo obljubili na zadnji seji. Bife je 

odprt samo v času glavnega odmora. 

 

Starši so ţeleli vedeti, kakšna bo letos novoletna zabava . 

Alenka Kragelj je povedala, da bo letos prvič organizirana novoletna zabava skupaj z OŠ 

Most na Soči. Niţji razredi se bodo zabavali z Damjano Golavšek, višji pa z rap skupino 

Zlatko in Optimisti. 

 

Starši so ţeleli povratno informacijo, kako je strokovna usluţbenka  ZRSŠ ocenila kontrolne 

naloge iz angleščine za 7. razred, ki so ji bile posredovane. 

 

Svetovalka je podala daljše strokovno mnenje v pisni obliki, original hrani ravnatelj, 

posredovan pa je bil tudi predsednici Sveta staršev. Med drugim je napisala, da je kontrolna 

naloga precej zahtevna za 7. razred, kar starši ţe ves čas trdijo. Napisala pa je tudi, da teţko 

sodi, ker nima vseh potrebnih podatkov o njenem delu z učenci pri pouku.  

Ravnatelj se je s svetovalko dogovoril, da bo delo te učiteljice natančno spremljala, hodila k 

njej na hospitacije in ji svetovala. S tem se tudi učiteljica strinja. 

Starši bomo preko Sveta staršev sproti obveščeni o delu z omenjeno učiteljico . 

 

Starši so imeli pripombo na parkiranje avtov v kroţnem prometu pred šolo v jutranjem času.  

Ravnatelj je povedal, da je šola ţe velikokrat posredovala na policijo zaradi tega.  

Starši so mnenja, da bi se bilo najbolje zmeniti z redarjem, da bi v teh jutranjih urah bil 

prisoten pred šolo. 

 

Starši so ţeleli informacijo glede zaklepanja šole v popoldanskem času. 

Ravnatelj je povedal, da je prednji vhod šole od 16:30 naprej zaklenjen. S tem preprečujejo 

popoldansko zadrţevanje otrok v prostorih šole. 

Vhod v glasbeno šolo in v telovadnico je iz zadnje strani šole.  

Na pripombo, da bi bilo potrebno urediti tudi razsvetljavo na zadnji strani šole, je ravnatelj 

odgovoril, da je to ţe v teku.   

 

Starši so spraševali, kako poteka  čiščenja telovadnic. 
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Ravnatelj je odgovoril, da osnovnošolske čistilke počistijo telovadnico po koncu pouka. 

Upravljavec športne dvorane pa poskrbi za čiščenje po končanih dejavnostih.. 

 

Starše je zanimalo, kje lahko otrok v šoli počaka na popoldansko dejavnost. 

Razloţeno je bilo, da je do 14h lahko v knjiţnici, po tej uri pa v večnamenskem prostoru. 

 

 

Dogovorili smo se, da se bomo obveščali preko elektronske pošte, preko klasične pošte pa le s 

tistimi člani, ki nimajo dostopa do interneta. 

 

Vabila na seje in zapisniki sej bodo objavljeni na domači spletni strani šole. 

 

 

 

Seja je bila končana ob 20.10. 

 

 

 

 

Zapisničarka:        Predsednica Sveta staršev: 

          

Alenka Kragelj       Nataša Gabršček 

 

 

 

 


